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De meest efficiënte
oplossing voor het
onderhoud van uw
instrumenten.
REPARIS is het aanspreekpunt voor al uw reparaties van
medische instrumenten en medische hulpmiddelen. Wij zijn in
staat om tot wel 90% van de reparaties aan uw instrumenten
te verzorgen.
Wij streven ernaar om met u gezamenlijk de beste en meest
efficiënte oplossing voor het onderhoud van uw instrumenten
te vinden. Dit bereiken wij door vakmanschap, competentie
en jarenlange ervaring te combineren met een uitstekende
service.
Met deze filosofie willen wij een bijdrage leveren aan de
beheersing van de kosten in uw ziekenhuis. Zinvol en efficiënt
repareren betekent dat de grondslagen van de moderne
techniek in het reparatie proces worden geïntegreerd. Voor
de reparatie van moderne instrument-systemen is het ouderwetse handwerk al lang niet meer voldoende. De reparatie van
gevoelige, bij chirurgische ingrepen gebruikte instrumenten
houdt in, dat naast technische en technologische processen
ook de wetten en regels worden nageleefd. Wij werken daarom
alleen met volgens ISO 9001 en ISO 13 485 of gelijkwaardig
voor medische producten gecertificeerde partners. Uw reparatie
wordt bij ons objectief en zonder interesseconflict geëvalueerd.
Wij verkopen geen chirurgische instrumenten en zijn daardoor
onafhankelijk en niet gebonden aan één fabrikant, met wie
bepaalde verplichtingen met betrekking tot een volume bestaan.
Wij verzorgen voor u een kwalitatief hoogwaardige en prijstechnisch uiterst interessante oplossing.
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Totaal leverancier voor de CSA
Maak kennis met ons steriele barrière systeem

Voor ziekenhuizen en klinieken is het noodzakelijk om te
werken volgens steeds strikter wordende wetten en
regelgevingen. Noodzakelijk voor het werken in een steriele
omgeving, waarbij de veiligheid van de patiënt voorop staat.
Laat u adviseren over onze producten en gebruik onze kennis,
zodat u het niet allemaal zelf hoeft uit te zoeken.
Interster is uw gespecialiseerde partner voor de CSA.
Alle producten en diensten die nodig zijn om een optimale
steriele werkomgeving te creëren kunnen wij leveren.
Zie voor meer informatie onze website www.interster.nl
of vraag onze accountmanagers voor advies.

INTERSTER INTERNATIONAL B.V.
Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer, The Netherlands
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Van de voorzitter

Het is alweer een jaar geleden dat SVN het congres ‘Van MDD naar
MDR, richtlijn of wet?’ heeft georganiseerd. Veel informatie die is
gedeeld heeft niet gelijk invloed op de dienstverlening van een CSA
afdeling in een ziekenhuisorganisatie. Toch blijft bij mij de
presentatie van Erik Vollebregt hangen. Tussen alle onderwerpen uit
de MDR die Erik aanstipte, kwam ook de slide ‘UDI for reausable
devices’ voorbij (UDI – Annx VI part C). Staat daar nu echt dat op
termijn op alle reusable instrumenten een UDI moet staan? In
paragraaf 6.2.1. staat dat de Unique Device Indentifyer (UDI) op het
instrument na iedere toepassing in het zorgproces leesbaar moet
zijn. Tevens dient deze UDI ten doel om het instrument weer
beschikbaar te maken voor het volgende gebruik. In een volgende PR
zal hier een artikel over geplaatst worden.
Alleen op deze sectie heb ik allemaal vragen. Ik ben een groot
voorstander van codering van medische hulpmiddelen en het gebruik
hiervan voor registratie. Het gebruik van deze UDI moet wel wat mij
betreft duidelijke toegevoegde waarde hebben voor patiëntveiligheid en efficiency. Betekent het nu dat op de CSA de MSMH elk

uniek instrument inscant op een instrumentennet? Gaan de
zorgaanbieders deze UDI ook gebruiken in bijvoorbeeld de registratie
bij het operatieve proces? Is de recall mogelijkheid op instrumentniveau nodig? Tot op heden vindt in Nederland traceability vooral
plaats op instrumentennetniveau. Het registreren op een uniek
instrument zorgt op dit moment op operationeel niveau nog wel
voor grote uitdagingen.
Hebben wij als veld nu goed in beeld wat de verandering naar de
MDR en de impact hiervan specifiek voor de CSA betekent? Ik hoor
het graag, anders is er denk ik een rol voor SVN om deze impact
specifiek te maken met de juiste tijdslijn. Deze impact kan voor onze
leden input geven om plannen te maken voor de komende periode.
Hiermee afsluitend wens ik u ‘toekomst bepalend kennis delen’ toe
met het lezen van de alweer 60ste Parametric Release. 
Tom Pereboom
Voorzitter SVN
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Hoe maak je als CSA een jaarverslag?

Afdelingsmanager CSA/CSD Michel van Hoof:

“Groot voorstander van
eenduidig werken op de CSA’s”
Michel van Hoof is afdelingsmanager CSA/CSD in het Catharina
Ziekenhuis in Eindhoven. Dit doet hij samen met apotheker Ralph
van Wezel, specialistmanager en DSMH, daarbij ondersteund
door drie coördinatoren, een medewerker bedrijfsvoering en een
projectmedewerker. Michel besteedt samen met het team veel tijd
en aandacht aan het opstellen van het jaarverslag. Hoe dat tot
stand komt en waarom het Catharina Ziekenhuis het graag deelt
met andere CSA’ s, vertelt hij in dit artikel. “Ik denk dat we er goed
aan doen onze ‘best practices’ met elkaar te delen.”

Michel van Hoof is naast afdelingsmanager
ook bestuurslid bij SVN. “Eén van de doelen
die wij als vereniging stellen, is het delen van
informatie met elkaar. Ik hoop dat dit artikel
daar aan zal bijdragen. Vooral de laatste jaren
hebben we de ontwikkeling doorgemaakt dat
CSA’s graag van elkaar leren en naar elkaar
kijken. Zo zien wij dat hier in het Catharina
Ziekenhuis ook. Ik denk dat we er goed aan
doen om ervaringen uit te wisselen, zodat
andere CSA’s er hun voordeel mee kunnen
doen. Wij leren van onze collega’s en ik
denk dat zij zeker ook iets van ons kunnen
leren. Met name op het gebied van hoe wij
onze organisatie hebben opgebouwd en de
belangrijke stappen die wij zetten op onze
afdeling. Wij voldoen aan de ISO-norm 13485.
Er zijn in Nederland maar vier ziekenhuizen
die dezelfde norm hanteren. Als je een meer
eenduidige manier van werken wilt bereiken,
waar ik groot voorstander van ben, kan de
ISO-norm een fijne richtlijn zijn om dat voor
elkaar te krijgen. En boven alles betekent
het behalen van deze norm een grote
kwaliteitsslag.”

Jaarverslag
Een belangrijk instrument bij het eenduidig
werken, is het jaarverslag, of management
review. Hoe zo’n document tot stand komt,
vertelt Michel van Hoof: “Je begint met
het in kaart brengen van de organisatie
van je afdeling. Wat doe je en waarom doe
je het zo? Om te kunnen bewaken dat we
ook doen wat we hebben afgesproken,
verbinden we daar KPI’ s aan. We werken
met het kwaliteitsmanagement systeem I
process waarin alle werkafspraken worden
vastgelegd. Iedere medewerker heeft daar
inzage in. Afgelopen jaar hebben we alle
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processen in stroomschema’s gezet zodat
iedere medewerker per gebied heel snel kan
doorklikken naar het gewenste document tot
op werkinstructieniveau.”

Management Review 2016
Centrale Sterilisatie
&
Centrale Scopen Desinfectie
Afdeling

“Het jaarplan waarin de afspraken en
doelstellingen staan vastgelegd, wordt
ieder kwartaal geëvalueerd door het
managementteam. Daar wordt besproken
of we de beoogde doelstellingen behalen en
ons aan de afspraken houden. Als het nodig
is kunnen we op dit moment nog bijstellen.
De uitkomst wordt samengevat in het
jaarverslag. Onze medewerker bedrijfsvoering
Willy Davies speelt, in nauw overleg met de
werkgroep kwaliteit, een grote rol bij het tot
stand komen van het verslag. Zij zorgt ervoor
dat het plan aan de hand van jaarplannen en
borging hiervan administratief wordt
gevuld.”

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
“Visie op toekomst”

Voorbeeldfunctie
“Ik denk dat we met ons team goed bezig
zijn”, vervolgt Michel. “De kwaliteit van ons
werk is geborgd en het jaarverslag ligt ter
inzage voor iedereen die er zijn voordeel
mee wil doen vastgelegd in het management
review. We delen het graag met onze
collega’s, zodat ook zij hun afdeling verder
kunnen professionaliseren. Wat ik heel
mooi vind, is dat al onze CSA-medewerkers
enthousiast meedoen aan het continu
verbeteren van de kwaliteit van ons werk.
Ze stellen kritische vragen en voeren geen
handeling klakkeloos uit. Ze nemen niets
zomaar aan. En iedereen mag meedenken;
daarom doen medewerkers zelf ook
regelmatig voorstellen tot verbetering.”

Eindhoven, mei 2017
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“Wij hebben er hier in het Catharina
Ziekenhuis bewust voor gekozen
een kwaliteitsfunctionaris aan te
trekken die zich met niets anders
bezighoudt dan met het bewaken
van de kwaliteit. Willy draait dus niet
mee op de afdeling, maar we werken
wel nauw samen. We hebben iedere
twee weken overleg, waarbij ook de
coördinatoren aanwezig zijn.”

We willen
zoals alle
ziekenhuizen
graag de
beste zijn

Van bijscholing tot
gegevens verzamelen
“Het borgen van het administratieve
proces heeft vele facetten”, legt Willy Davies
uit. “Ik houd de professionalisering van de
beroepsgroep bij en zorg er dus ook voor
dat medewerkers van CSA en CSD op tijd
bijgeschoold worden. Ik bewaak de voortgang
van de processen op de werkvloer en houd de
klantgesprekken bij met OK’s, Poli’s, externe
klanten en leveranciers. Daarnaast verzamel
ik maandelijks nieuwe gegevens uit het
instrumentenvolgsysteem, van de afdeling
inkoop en de technische dienst tot alle andere
relevante afdelingen en zorg dat ze bij het
management team terechtkomen. Deze
gegevens worden in dat team maandelijks
besproken en vervolgens ook vastgelegd in
het management review.”

“Alle ideeën van medewerkers worden eerst
besproken in het kwaliteitsoverleg tussen
coördinatoren en kwaliteitsmedewerkers. Pas
daarna wordt een idee geïntroduceerd en
geïmplementeerd. We buigen ons momenteel
over het meerjaren beleidsplan. We willen
zoals alle ziekenhuizen graag de beste zijn.
Maar daarnaast vooral gezichtsbepalend zijn
en op een verantwoorde manier kwaliteit
leveren. En als we op onze manier iets kunnen
bijdragen aan een eenduidiger manier van
werken, dan kunnen we tevreden zijn. Onze
hoop is toch wel daar een voorbeeldfunctie in
te hebben.” 
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SVN en VDSMH
moedigen het
‘outside the box’
denken aan...
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The Next Generation of
CSSD Collaboration

Voorwoord bij ‘A Voice in the Social Media
Wilderness: The Next Generation of CSSD
Collaboration’.

Ik doe wel eens wat op
LinkedIn en net als met vele
andere platforms zie je dingen
die je niet graag had willen
missen, maar ook dingen die
je liever niet had willen weten.
Dat betekent voor mij dat ik
selectief ben. Maar als je de
juiste deur hebt gevonden,
kunnen er hele mooie dingen
gebeuren.
Zoals ook het feit dat ik in contact ben
gekomen met een collega van de CSA in
Dallas, Texas. Een bevlogen CSA manager
die op verschillende manieren zijn passie
uitdraagt. En na het WFHSS in Bonn schreef
ik online dat het vreemd is dat er op zoveel
plekken op de wereld andere regels en
procedures lijken te bestaan voor hetzelfde
werk. In dit geval het reinigen, desinfecteren
en steriliseren van medische hulpmiddelen.
Tijdens mijn contacten (online-LinkedIn)
kwam ter sprake dat we dit medium maar
ook andere online media zouden moeten
inzetten voor educatie, uitwisseling van
ideeën en kennisoverdracht. En ik heb Hank
gevraagd hierover een artikel voor ons PRMagazine te schrijven. Met wat voorbeelden
en zelfs een paar mooie foto’s van zijn CSA.
Veel leesplezier en ik hoop dat jullie
inspiratie krijgen om ook eens een kijkje te
nemen op de sites die hij zelf gebruikt. En
uiteraard zijn podcasts. Ook om te ervaren
hoe er aan de andere kant van de wereld
naar ons vakgebied gekeken wordt.
Heb geen angst om online te gaan en je
collega’s in andere landen te bevragen of
gewoon contact te zoeken. Gedeelde kennis
is dubbele kennis.
René Vis
Lid PR-commissie SVN

A Voice in the Social Media Wilderness:

The Next Generation
of CSSD Collaboration
a Mercy Ship off the coast of South Africa.
Indeed, our global sterilization challenges
have global solutions.
But how are we to know what those solutions
actually are if we do not cross our own
borders, and leave the four walls of our own
hospitals to talk to and learn from others out
there in the CSSD universe?

Harnessing the Power of
LinkedIn for CSSD

Hank Balch
Dangerous microbial-fire breathers do not
need a passport to travel from patient to
patient, or from country to country. There
are no borders in the world of bacteria, no
language, no preferences for driving on the
left side of the road or the right.
And yet, for many of us in the CSSD
profession it can be easy to forget that we are
not alone in our missions to ensure bacteria
and bioburden are stopped dead in their
surgical tracks. There is not one best way to
kill American bacteria, and another best way
to kill French bacteria.
In a very real sense, our sterilization
challenges are global challenges, shared by
every technician who has ever broken a sweat
under an impervious gown and latex gloves in
the decontamination area. A proper brushing
technique is as powerful in the basement of
a hospital in Poland, as it is on the deck of

While international conferences and
expositions are a tremendous asset to
global CSSD networking and education,
they still only happen once a year and can
sometimes carry a price tag of thousands of
dollars including conference fees, airfare,
room and board.
On the other hand, social media allows
CSSD professionals to cross oceans in
seconds, and share ideas and insights from
the comfort of their own living room, all
for free. Through online platforms such
as LinkedIn, front-line technicians and
managers in Qatar can share best-practices
with their counterparts in Brazil, processing
consultants in Texas can discuss protein
detection with instrument manufactures
in the UK, and decontamination engineers
in the Netherlands can dialog with
microbiology students in China.
Rather than operating in informationsilos, trying to solve all the same industry
problems from thousands of different
perspectives – social media allows CSSD
professionals from many different
backgrounds, experiences, and expertise to
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collaborate together, creating the type of
international synergy that can lead to real
innovation and creative solutions to our
industry’s systemic problems.
Examples of these networking epicenters
include LinkedIn groups such as the Sterile
Processing Professionals Group ‘https://
www.linkedin.com/groups/3714898’ with
over 9,300 members from across the globe
and the Decontamination Sciences & Sterile
Services Personnel ‘https://www.linkedin.
com/groups/2465297’ which boasts over
8,000 members of its own.

to truly understand where our industry is
headed, and the best way to get us there.

Creative Communication for
Critical Conversations
While LinkedIn is one of the best
professional “hubs” available for connecting
CSSD professionals from across the globe,
it is not the only platform available for
growing in technical knowledge and
expanding the voice of our industry out to
the listening world. Twitter, Instagram, and
Facebook can all be utilized to build real
networks of like-minded connections who
are looking to increase their understanding
of the larger scope of decontamination
and sterilization practices. The current
CSSD presence on these platforms is still
in the early stages of development, so the
opportunity for growth is endless.

Along with the podcast, the Beyond Clean
team utilizes LinkedIn ‘https://www.linkedin.
com/company/beyondclean/’, Twitter
‘https://twitter.com/BeyondCleanInfo’,
Facebook ‘https://www.facebook.com/
BeyondCleanPodcast/’, and Instagram
‘http://instagram.com/beyondcleanpodcast’
to share engaging content, encourage CSSD
professionals to grow their knowledge,
communicate opportunities for employment
and promotion, and challenge the industry
at large to think outside of the box. Even
apart from this podcast however, there are
still countless other creative possibilities
through online media for members of the
CSSD community to continue to push our
mission and vision forward.

Understanding the Value of a
Culture of Collaboration
As a leader of a large CSSD in the US, I
constantly remind our team of our personal
goal to be the best CSSD in the world.

Social media by its very nature has
democratizing effect on an industry such
as CSSD, where every professional, from
the newest technician all the way up to a
manufacturing CEO, has the opportunity
to share their opinions and commentary on
particular issues facing our departments. You
don’t need a fancy title or special invitation to
speak from a podium – you just need a passion
for keeping patients safe through sterile
surgical instrumentation and a willingness
to learn, share, and engage with others. The
reality is that we need all of these voices

10
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Another example of expanding the reach
of our industry into other forms of online
media is the Beyond Clean podcast, a
weekly international online radio show
that discusses common challenges,
products, and innovative professionals in
the CSSD industry. Previous topics have
included medical device manufacturing,
ISO standards, endoscope reprocessing,
augmented (AR) and virtual reality (VR)
in the CSSD, running an instrument
reprocessing department like a business,
and many more.

As professionals who care about our jobs,
why would we strive to be anything less?
But we can’t stop there. I also remind my
technicians of the goal to make the hospital
across the street the best CSSD in the
world, as well as the one across the globe.
Why should we care about them? Aren’t we
competitors? Or at the very least strangers?
We may be competitors in business, and

strangers on the street – but in a greater
sense, we are also on the same team. We do
not know where our mother or father will
be if they get into a horrible car accident,
and which CSSD will be supplying their
instrumentation.

Our friends or family could be traveling
abroad and need emergency surgery in a
hospital we have never heard of, halfway
across the globe. In those moments, the
world shrinks and we are brought face-toface with the importance of international
collaboration in quality, safety, and
improvement.
Ultimately, we are in this CSSD industry
because we care about patients – from
little babies in need of heart transplants,
to famous politicians needing an
appendectomy. We have committed to
being the invisible hands that protect

mothers, fathers, brothers, sisters, and
children from dangerous and deadly surgical
infections. But in order to complete this
mission well, we must break down the
barriers between us – whether they be
nomenclature, language, preferences, or
the country listed on our passports. It is
time to harness the power of social media
to #FightDirty as a global community of
CSSD professionals, and talk together, work
together, and grow better… together. 
Weston “Hank” Balch is the Co-Founder and
Host of the Beyond Clean Podcast, a weekly
international podcast focused on discussing
the biggest challenges facing the Sterile
Processing industry. Hank began his career as a
frontline processing technician with a focus on
instrument tracking systems. As a Director, his
department won Healthcare Purchasing News
“2016 CS/SPD Department of the Year” award,
and he was nominated for President-Elect of the
International Association of Healthcare Central
Service Materiel Management (IAHCSMM) in
2017. His most recent position was System CSSD
Director for an 800-bed University Hospital in
San Antonio, Texas.
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Chirurgisch instrumentarium

Wat hebben kogels
en gynaecologie
met elkaar te
maken?
Het bovenstaande zal voor
de lezers wel even vreemd
overkomen zeker als je de
stelling kogels en gynaecologie
met elkaar wilt verbinden en
het ook nog met chirurgisch
instrumentarium te maken heeft.
Toch is het niet zo vreemd als
je even verder leest want in dit
artikel gaan we de kogeltang
behandelen en zijn oorsprong.
Geschiedenis
In vroegere tijden en dan hebben we het
over de periode vanaf 1250 waarbij de
eerste vuurwapens met kogels gebruikt
werden in de oorlogsvoering. Dit stelde
artsen voor een nieuwe uitdaging en
aangepaste chirurgie om deze kogels te
kunnen verwijderen. Er zijn trouwens heel
veel chirurgische instrumenten uitgevonden
door, cynisch genoeg, oorlog. Door de
ernstige verwondingen moest men nieuwe
operatietechnieken bedenken en ontstond
ook de behoefte daarvoor instrumentarium
te ontwikkelen.

12
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De definitie van een kogeltang kun je op
twee manieren opvatten. De eerste definitie
is dat je er kogels mee kunt maken. De
kogels waren toendertijd rond van vorm en
werden gemaakt van lood. Deze werden
gegoten in een mal en deze mal noemen we
een kogeltang. Bij het verwijderen van de
gegoten kogel kon men er tevens een
afdruk op achterlaten als kenmerk. Deze
afdruk werd al in de kogeltang aangebracht.

Ontwikkeling
Later werden in de ontwikkeling van wapens
ook andere soorten kogels ontworpen en
deze moesten ook op een juiste en
verantwoorde manier verwijderd worden.
Hierbij werd duidelijk dat een tang
uitgevoerd met twee scherpe punten
gecombineerd met een cremaillaire
uitermate geschikt waren.

Ronde kogel
van lood

Kogel uit de 19e
eeuw

Haaktang volgens Hulka

en te presenteren voor bijvoorbeeld
een uterusdilatator of uteruscurette om
toegang te krijgen tot de uterus
(baarmoeder).

Kogeltang
De tweede definitie is dat je er kogels mee
kunt verwijderen uit het lichaam van een
patiënt. In vroegere tijden waren de kogels
nog rond en van lood en hiervoor heeft men
verschillende instrumenten bedacht.
Pas vanaf de eerste helft van de 16e eeuw
werden efficiënte kogeltangen ontworpen
om kogels te verwijderen. De hierbij
getoonde kogelextractietang uit de 18e
eeuw had door middel van een centrale as
een draaimechanisme om de ronde kogel
beter te kunnen fixeren alvorens te
extracteren.

2 scherpe punten van de kogeltang

De naam en toepassing bij
gynaecologie
In vele beschrijvingen van de producenten
van chirurgisch instrumentarium komt de
‘kogeltang’ als officieuze benaming voor en
daarmee is dus de link gelegd met kogels en
gynaecologie!

Pozzi kogeltang

Kogelextractie tang uit de 18e eeuw

De toepassing waarvoor deze tangen
gebruikt worden binnen het vakgebied
gynaecologie, is om het harde en sterke
bindweefsel/spierstructuur van de cervix
(baarmoederhals) te vatten en vast te
houden om zodoende deze te stabiliseren

De officiële naam is ‘Haaktang’ en de
haaktang volgens Pozzi is wel de meest
gebruikte. Er bestaan ook haaktangen volgens
Schröder en Braun, maar het verschil is
minimaal. De verschillen uiten zich meestal in
de uitvoering. De ‘Pozzi’ is wat robuuster dan
de ‘Schröder’ of de ‘Braun’. Er bestaan ook
varianten die de combinatie maken van zowel
een kogeltang als uterusmanipulator en deze
zijn bekend onder de naam Hulka. Over het
algemeen hebben deze instrumenten een
lengte van 24 cm en sommige uitvoeringen
zijn ook S-vormig voor een beter zicht langs
het instrument.
Deze instrumenten kunnen gebruikt worden
in combinatie met een proefexcisietang
voor een biopsie van de cervix en komen
voor in instrumentensets zoals cervix set,
uteresset, curettage set en vaginale uterus
extirpatie set. 
Ron op de Weegh
Van Straten Medical
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SVN regio West

“Ga eens bij de buurman
kijken!”
Voorzitter van regio West,
Hans Lingeman, is een warm
pleitbezorger van het leren van
en met vakgenoten. “Ik vind dat
je moet weten wat er zich in
jouw omgeving afspeelt. Wat
collega’s doen, hoe de stand
van zaken elders is. Iedereen is
namelijk wel ergens goed in;
waarom zou je dan niet van
elkaar leren?”

SVN regio West
voorzitter Hans
Lingeman pleit voor
meer kruisbestuiving

Vakidioten onder elkaar
Hans Lingeman heeft als voorzitter van de
regio West, Noord- en Zuid-Holland onder
zijn hoede. Deze regio’s hebben de grootste
dichtheid van het aantal ziekenhuizen en
dus ook de meeste SVN leden. Alle leden,
225 man, worden drie keer per jaar
uitgenodigd voor de regionale
ledenvergadering. De opkomst is
desondanks laag en dat gaat Lingeman aan
het hart. “Als je je vak serieus neemt, moet
je erbij zijn. Zo zie ik het. Het is hèt moment
waarop je als lid van SVN je kennis kunt
vergroten. Op de regionale vergadering is
veel kennis en ervaring te halen. Je ontmoet
je collega’s uit ziekenhuizen uit je eigen
regio; we zijn met vakidioten onder elkaar.
Dat is naast leuk, ook ontzettend leerzaam.
Drie keer per jaar krijg je, gratis, de
gelegenheid om een enorme hoeveelheid
kennis op te doen en je netwerk uit te
breiden. Je helpt elkaar verder. Kijk, in ons
vak komt het vaak neer op twee pijnpunten:
geld en mankracht. Dat zijn problemen waar
iedereen mee kampt. Het is goed om
daarover met elkaar van gedachten te
wisselen. Een voorbeeld: Wie heeft het
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nooit meegemaakt dat hij een leverancier
belde met een klacht en van de leverancier
te horen kreeg dat die klacht nog nooit
eerder gehoord was? Als je dan op de SVN
regiovergadering van je collega’s hebt
gehoord dat ook zij met hetzelfde probleem
te maken hebben gehad, is een belletje zo
gepleegd en de oplossing zo gevonden.
Dus zeg ik: doe er je voordeel mee. In
plaats van allemaal kleine eilandjes,
moeten we met elkaar een geheel vormen.
En daar kan de regiovergadering een mooi
platform voor zijn.”

Gedeelde zorg
Hans is manager bij STERIS Instrument
Management Services, een wereldwijd
consortium dat sterilisatiediensten verzorgt
voor derden. Zijn voorzitterschap van SVN
regio West is een vrijwilligersfunctie. “Ik
neem graag de voortrekkersrol”, vertelt hij.
“Ik wil de boel in beweging zetten.” Zo doet
Hans er ook alles aan om meer leden naar de

regiovergadering te trekken. “We zien al
jaren een vast groepje verschijnen van
hooguit vijftien man. Dat zijn CSAmedewerkers, teamleiders, DSMH’s en
medewerkers scopenreiniging. We streven
naar een mooie mix van leden in al deze
functies, want met alleen hoofden en
teamleiders of alleen CSA-medewerkers
wordt het eentonig. Een groep van 30 tot 35
man is optimaal. We moeten namelijk ook
vergaderen, en met een grotere groep komt
daar minder van terecht.” Waar wordt dan
zoal over vergaderd? Hans: “Nou, we hebben
in ons vak veel te maken met wetgeving waar
we vanuit SVN graag onze kritische blik op
werpen. Het is fijn om betrokken te zijn bij
het opstellen van de regels. Tijdens de
vergadering kunnen we met elkaar ons
standpunt vaststellen. Andere belangrijke
onderwerpen zijn de zorgen die alle CSA’s
met elkaar delen: de schaarste op de
arbeidsmarkt en de landelijke opleiding voor
MSMH’s. De opleiding wordt gegeven door

mboRijnland in Leiden, Deltion College in
Zwolle en Summa College in Eindhoven. Als
alle medewerkers naar dezelfde opleiding
gaan, mis je op een dag meerdere
medewerkers. Dat werkt dus niet. Daarom is
het belangrijk dat er meerdere opleiders zijn,
zodat je kunt spreiden. Ook pleiten wij als
SVN voor een goede communicatie tussen
opleider en student en werkgever van de
student en de opleider. Meldt een student
zich ziek, dan wil ik dat graag weten. We zijn
dus nu bezig met een kaderdocument ,
waarin de afspraken tussen opleiders en
werkgevers staan vastgelegd. En we zijn
bezig met een werkdocument voor
intercollegiale toetsing. Iedereen heeft wel
een blinde vlek. Kijk je hoe een collega dat
doet, dan kun je tot nieuwe inzichten komen.
Goh, waarom hebben wij daar nooit aan
gedacht? Ik blijf een groot voorstander van
leren van en met elkaar. Kruisbestuiving
heeft al heel wat moois opgeleverd. Ga eens
bij je buurman kijken!”

Belangrijk maken
Andere regio’s hebben net als de regio West
ook te kampen met een lage opkomst op
ledenvergaderingen. Toch gelooft Hans
Lingeman niet dat de oorzaak een gebrek aan
interesse is. “Misschien spreekt de opzet niet
voldoende aan. Toen de ledenvergadering
eens samenviel met een themadag op het
ROC in Leiden, was het aantal aanwezigen
twee keer zo groot als gewoonlijk. Daarom
willen we in de toekomst vaker zoiets
organiseren. In de ochtend vergaderen we
altijd over een actueel onderwerp. Daarna
volgt een lunch, met in de middag een lezing
of workshop. Het is natuurlijk belangrijk dat
het middagprogramma voldoende
aanspreekt. Een andere reden voor
afwezigheid, zou tijdgebrek kunnen zijn. Zelf
zorg ik er altijd voor dat degenen die naar de
vergadering willen, worden uitgeroosterd. Ze
krijgen dus gewoon doorbetaald. Om deze
reden zijn we ook afgestapt van de standaard
woensdag en houden we de vergadering nu
afwisselend op dinsdag, woensdag en
donderdag. Zo willen we onze leden meer
mogelijkheden bieden om te komen. Ik kan
het niet vaak genoeg zeggen: neem je vak
serieus. Als je het niet belangrijk vindt, moet
je het belangrijk maken!” 

Iedereen
heeft wel een
blinde vlek
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Uitgelicht/getipt

Opslag op
de OK
Ongebruikte steriele, per stuk verpakte schroefjes en plaatjes;
weggooien of terugleggen? In de vorige column is het voordeel
van steriel, per stuk verpakte schroeven en plaatjes besproken.
De gouden regel; ongebruikte, maar nog wel verpakte, steriele
medische hulpmiddelen gaan niet terug naar het steriele
magazijn. Niet moeilijk toch? Nou dat blijkt in de praktijk toch
lastiger te zijn dan gedacht.
1. Borging steriliteit
Een gesteriliseerd product behoudt zijn
steriliteit door een deugdelijke verpakking.
Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat de
verpakking niet beschadigd raakt tijdens het
transport en de opslag.

2. Schoon, droog en stofvrij
Verder is het belangrijk dat ook de
buitenkant zo schoon mogelijk blijft om
ervoor te zorgen dat wanneer de verpakking
geopend wordt, het hulpmiddel niet
gecontamineerd raakt door los dwarrelend
vuil en stof en om te voorkomen dat bij het
opdekken van de instrumententafel geen
stof of vuil op het steriele veld terecht kan
komen. Het steriele hulpmiddel moet dus
tot aan gebruik zo schoon mogelijk, droog
en stofvrij opgeslagen worden.

3. Het (centrale) steriele
magazijn
Die schone, droge en stofvrije opslag vindt
plaats in het steriele magazijn. De vuile
transportverpakking is inmiddels verwijderd
en het schroefje of plaatje ligt alleen nog
maar in de directomsluitende verpakking of
in de distributieverpakking in het steriele
magazijn.
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In het steriele magazijn is de lucht
geconditioneerd. Dit betekent dat er een
beheerste temperatuur en relatieve
vochtigheid is en dat de ingeblazen lucht
gefilterd wordt door een HEPA-filter. Het
aantal deeltjes in de lucht is niet hoger dan
klasse 8 ofwel ISO 100.000. De
luchtkwaliteit wordt bewaakt door middel
van het gebouwbeheersysteem. Met deze
bewaking wordt een schone, droge en
stofvrije ruimte bewerkstelligd.

4. De OK
Ook op de OK is de lucht geconditioneerd
en de norm voor het maximale toegestane
aantal deeltjes is zelfs hoger dan voor de
opslag. Verschil echter is dat tijdens de OK
allerlei aerosolen kunnen ontstaan, er
sedimentatie van bacteriën in de omgeving
van het plenum kan plaatsvinden, er kans is
op spatten en spuiten van bloed of andere
lichaamsvochten en dat bij gebruik van
diathermie en laser chirurgische rook
vrijkomt met daarin allerlei chemische en of
biologische bijproducten. Dit alles kan
terechtkomen op oppervlakken in de OK en
zo dus ook op andere, nog ingepakte
instrumentensets of disposables.

Daarom is het zo belangrijk dat er zo min
mogelijk overbodige spullen op de OK
staan. Vooraf kan niet altijd exact bepaald
worden welke maat schroefjes en plaatjes
nodig zijn. Een chirurg zal daarom altijd een
bepaalde range in typen en maten
schroefjes bij de hand willen hebben. Maar
vaak wordt niet alles gebruikt. Wat moet je
dan doen met de niet gebruikte, en nog
steeds steriel per stuk verpakte schroefjes
en plaatjes die in de buurt van het plenum
hebben gestaan?

5. Intacte verpakking
Weggooien is een kostbare zaak. Terug naar
het steriele magazijn dan? Dat kan niet. Je
gaat dan een steriel product vanuit een
vuile situatie terugleggen in een schone,
geconditioneerde ruimte. Dat is
tegenstrijdig en vervuiling van het steriele
magazijn. Van tevoren dus goed bepalen
wat je precies nodig hebt als chirurg is dus
het beste, maar als dat toch niet mogelijk is
dan zijn er de volgende oplossingen.

6. Doorgeefsluis
Een optie is om niet alles in de
operatiekamer te leggen, maar in een
doorgeefsluis. Dit moet wel een gelockte

sluis zijn waar slechts 1 deur open kan staan. Als het product in
de sluis niet gebruikt is en de deuren zijn gesloten gebleven kan
het weer teruggelegd worden in het steriele magazijn. Het is
wel handig om voor aanvang van de operatie even goed te
controleren of de deur aan de buitenkant van de doorgeefsluis
dicht zit, want anders kan de deur op de operatiekamer tijdens
de OK niet geopend worden.

MMM Protecting Human Health
Münchener MedizinMechanik GmbH

7. Vaste kar op de OK
Er kan ook overwogen worden om op de OK een kar met
schroefjes en plaatjes te zetten. Dit moet een kar met
afsluitbare deuren of bakken zijn. Tijdens de operatie staat de
kar stand-by en alleen dan als het nodig is wordt de kar of de
bak geopend en worden de nodige schroefjes of plaatjes eruit
gehaald. Daarna gaat de kar of bak weer dicht. Maar als je niet
uitkijkt staat de operatiekamer binnen no time vol met allerlei
karren. Dit kan de bewegingen op de OK belemmeren of de
luchtstroom vanuit het plenum negatief beïnvloeden. Daarnaast
moet ervoor gewaakt worden dat de karren niet voor de
afzuigroosters van de vuile lucht geplaatst worden omdat dan
een verstoring van de luchtkwaliteit ontstaat.

8. Verrijdbare karren of bakken
Een andere optie is om tijdens de operatie een kar met
schroeven en plaatjes op de OK te zetten. Na de OK wordt de
kar de OK uitgereden, schoongemaakt aan de buitenkant en dan
teruggereden naar de steriele opslag waar de kar of de bak
weer aangevuld wordt. Alles wat buiten de kar of bak gelegen
heeft en niet gebruikt is wordt weggegooid, of als dat mogelijk
is, hergesteriliseerd.
Maar of er nu een vaste kar of een verrijdbare kar wordt
gebruikt, het OK-personeel moet goed gedisciplineerd zijn en de
kar of bak direct weer afsluiten als het betreffende schroefje of
plaatje eruit gepakt is. Als dit niet nauwgezet gedaan wordt is er
alsnog risico dat het medisch hulpmiddel besmet raakt.

Innovatieve kwaliteit
O n e - t o - o n e d i e n s t ve r l e n i n g
Uw CSA partner van A tot z

9. Tenslotte
In deze column wordt gesproken over steriele, per stuk verpakte
schroeven en plaatjes, maar bovenstaande is ook van toepassing
op alle steriele disposables en reusables; ook deze moeten tot
aan gebruik netjes opgeslagen worden in een gesloten kar of
bak. 
Diana Bijl
DSMH / DSRD
Amphia ziekenhuis Breda
Diana Bijl Consultancy

MMM Nederland
Frank Schepmans
info@mmmgroup.nl
+31 85 105 00 66

MMM.indd 1

11/12/2016 19:18:42

Parametric

Release

17

Interview Mark Meertens

Een fonkelnieuwe CSA

In het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
in Goes genieten ze sinds februari van
dit jaar van een fonkelnieuwe CSA.
Iedereen die met renovatie of bouw van
een CSA te maken heeft gehad, weet dat daar
veel bij komt kijken. Mark Meertens is DSMH in het Admiraal de Ruyter en
was als projectleider nauw betrokken bij de nieuwbouw. Hij is trots op het
resultaat: “Nu is het alleen nog een kwestie van fijn slijpen. Alle spullen
staan en alles werkt. De komende tijd zetten we de puntjes op de i.”

18

Parametric

Release

“Het ziekenhuis dateert van 1988 en de CSA
werd één keer eerder vernieuwd, in 2000”,
vertelt Mark. “We hadden een hele kleine
desinfectieruimte, de routing liep niet goed
en we werkten met autoclaven van achttien
jaar oud. Het was dus hoog tijd voor
vernieuwing.” Aan het leggen van de eerste

steen, gaat altijd een lang traject vooraf. In
2016 was het budget er om te starten en
werd de werkgroep opgericht. Daarin
werkten alle disciplines samen; techniek,
infectiepreventie, CSA, inkoop en ICT. De
werkgroep kwam iedere twee weken bijeen
om alle behoeftes in kaart te brengen en
schreef naar aanleiding van alle bevindingen
het functioneel en technisch Pakket van
Eisen (PvE).

Een voorbeeld nemen
Vanwege een wisseling van teamleiding viel
Mark Meertens, sinds 2012 DSMH in Goes,
de eer toe om projectleider te worden van
de nieuwbouw. Hij was dat tot aan de
aanbestedingsfase. “Je hebt bij zo’n project
altijd iemand nodig vanuit het ziekenhuis;
iemand die weet hoe de processen werken,
die de weg weet”, zegt Mark. “Ik was heel
nauw betrokken bij de startfase, heb er vele
uurtjes aan besteed. Het was prettig dat ik
mijn ervaring op de CSA kon inzetten om
iets heel goeds neer te zetten. Omdat ik
weet hoe de CSA werkt, heb ik met mijn
team uitgebreid gebrainstormd over wat we
precies wilden verbeteren. Om te zien hoe
het er op andere CSA’ s aan toegaat hebben
we andere locaties bezocht. Niet alleen kun
je leren van de aanpak van je collega’s, je
kunt er ook met eigen ogen zien hoe de
apparatuur werkt en daar je eigen
eisenpakket op afstemmen. En je kunt
vragen stellen over de werking van het
apparaat, de storingsgevoeligheid en hoe
tevreden ze ermee zijn. Waarom zou je het
wiel opnieuw uitvinden? Wij hebben een
voorbeeld genomen aan het Catharine
Ziekenhuis in Eindhoven. Van hen hebben
we onder andere het idee overgenomen van
een aparte locatie voor het instrumentenbeheer. Dat is heel handig, nu kunnen de
medewerkers daar in alle rust hun werk
doen. Toen de aanbesteding eenmaal was
gedaan, ben ik me vooral bezig gaan houden
met de procesinrichting en het validatieplan
van de machines. Wat moeten de machines
kunnen? Welke processen hebben we nodig
om een onze instrumenten goed en veilig te
kunnen reinigen, desinfecteren en
steriliseren?”

Gesmeerd proces
Na de aanbesteding werd het project van
Mark overgenomen door Sjors van de Poel

van het intussen opgerichte interne
projectbureau. De bouw verliep razendsnel.
In oktober werd de fundering gelegd en vijf
maanden later werd de CSA, waarin ook de
voormalige CSA van buitenlocatie Vlissingen
haar onderkomen kreeg, opgeleverd. Goes
voorziet naast Vlissingen ook de
buitenlocatie Zierikzee van instrumentarium. Er werken nu achttien medewerkers
op de afdeling. Mark: “Het proces liep
gesmeerd. Dat hebben we vooral te danken
aan de uitstekende samenwerking tussen de
aannemer Berghbouw, de installateur Engie,
apparatuur leverancier Miele en de valideur
Richmond. En natuurlijk alle andere
meewerkende interne partijen in het
ziekenhuis. Wij waren afhankelijk van hun
planning. Ik vind het een groot compliment
waard dat alle partijen elkaars planning
hebben gerespecteerd en zo goed hebben
samengewerkt. Soms zelfs tot ’s avonds laat
en zaterdag om alles op tijd af te krijgen.”
En zo veranderde de CSA van het Admiraal
de Ruyter Ziekenhuis van een gedateerde
afdeling in een gloednieuw onderkomen
met drie voorspoeleilanden, vijf
wasmachines, vier autoclaven en een
karrenwasmachine. En omdat de nieuwe
CSA op een andere locatie, tegen het
ziekenhuis aan, werd gebouwd, bleef de
oude in de lucht tot de nieuwe helemaal af
was. “Dat gaf rust”, vertelt Mark. “Het team
kon zijn werk gewoon blijven doen en van
de één op de andere dag overgaan naar de
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nieuwe werkruimte. Daar waren ze snel
gewend. En ze zijn heel tevreden; de
assemblage en desinfectieruimtes zijn
ruimer opgezet, de luchtbehandeling
voldoet aan nieuwe eisen, er is meer
daglicht, de routing loopt veel beter en de
machines werken natuurlijk prettiger.
Dankzij de karrenwasmachine kunnen we
karren en bakken goed reprocessen. De
wasmachines hebben sproeiarmdetectie
een geleidbaarheidscontrole in het laatste
spoelwater en de autoclaven hebben een
4D- sensor, waarmee de stoomkwaliteit in
elk proces gemeten wordt. In ons vak draait
alles om kwaliteit. Met onze nieuwe CSA zijn

20

Parametric

Release

de faciliteiten om die kwaliteit te kunnen
leveren uiteraard enorm toegenomen.”
Mark heeft nog wel iets op zijn verlanglijst
staan: “Ik zou graag willen werken met RFID.
Als de netten getagd zijn, kun je het
instrumentarium beter volgen en heb je dus
minder zoekwerk. Daarnaast komt er veel
meer stuurinformatie vrij voor het

management. Ik hoop dat we deze wens nog
dit jaar of anders in 2019 kunnen vervullen.
Dat zou mooi zijn; dan lopen we zelfs voor
de troepen uit!” 

SVN en VDSMH
blikken vooruit
tijdens het
voorjaarscongres
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SVN Voorjaarscongres

Voorjaarscongres
‘Van kennis naar zelfkennis,
hoe maak ik mijn eigenwijzer?
Het was weer een interessant en leerzaam Voorjaarscongres op 16 maart jl. Het congres werd
georganiseerd door SVN en vDSMH met dit keer als thema ‘Van kennis naar zelfkennis, hoe maak
ik mijn eigenwijzer?’. Wilt u de presentaties nog een keer bekijken?
Op onze website www.sterilisatievereniging.nl kunt u deze vinden
bij ‘publicaties congressen’.
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Fotografie:
IN BEELD by Mayke
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Puzzel

De oplossing van de vorige
puzzel was: WFHSS Nederland.
De winnaar van de Bongobon is:
Karin de Bruin, Diakonessenhuis
te Utrecht. Van harte
gefeliciteerd.
Stuur de oplossing van deze
puzzel uiterlijk op 1 juni 2018
in door een mail te sturen aan
pr@sterilisatievereniging.nl
en maak ook kans op een
Bongobon ‘Culinair genieten’.
De winnaar wordt bekend
gemaakt in de volgende editie
van de Parametric Release.
Veel puzzelplezier!
Let op: In elk woord zitten
minstens twee letters die maar
op één manier weg te strepen
zijn. U kan de korte woorden het
beste voor het laatst bewaren.
Vijf te zoeken woorden zijn
omschreven. Als alle hieronder
opgegeven woorden in het
diagram zijn weggestreept, blijft
er een aantal letters over, die
vormen samen de oplossing.
Hieronder staan vijf vragen. De
gevonden woorden streept u
weg in de woordzoeker.
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© ruiterpuzzel.nl Let op: In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier
weg te strepen zijn. Vijf te zoeken woorden zijn omschreven. Als alle hieronder opgegeven
woorden
in het
diagram
blijft
een
aantal
letters over,
die vormen
3 Wat moet er
per er
1 juli
2018
gedeeltelijk
ingevoerd
zijn in desamen
Hieronder staan vijf vragen. De gevonden
woorden
streept
u wegzijn
in weggestreept,
de oplossing.
Nederlandse ziekenhuizen?
de woordzoeker.
4 Wat is moeilijk te reinigen op orthopedisch en kaak chirurgisch
1 Wat gebeurt er aan het einde van een congres?
Hieronder
staan
vijf vragen.
streept u weg in de woordzoeker.
instrumentarium?
2 Wat is een afkorting voor het soort water
dat wordt
gebruikt
in de De antwoorden
van
een
congres?
Watvan
is een
afkorting voor het
5 Wat
is de
oorzaak
van de 2
ziekte
Creutzfeldt-Jakob?
desinfectiefase voor de wasmachines?1 Wat gebeurt er aan het einde

De andere zoekwoorden:
ALCOHOL
BELADINGSWAGEN
BESCHERMING
BOTRESTEN
BUIKHOLTE
CHARGE
CLEANROOM
CODERING
DESINFECTIERUIMTE

24

Parametric

Release

soort water dat wordt gebruikt in de desinfectiefase voor de wasmachines?

3 Wat moet er per 1 juli 2018MUTS
gedeeltelijk ingevoerd zijn in de
Nederlandse
SCHORT
DICK
ziekenhuizen? 4 Wat is moeilijk
en kaak chirurgisch
NET te reinigen op orthopedischSLUIS
DSMH
instrumentarium? 5 Wat is deOPERATIE
oorzaak van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob?
STERIEL
EXPIRATIEDATUM
TANG
OPTIEK
HANDSCHOENEN
TEAM
De andere zoekwoorden:
PERSLUCHT
INPAKTAFEL
ALCOHOL
REINIGEN
TEST
PINCET INPAKTAFEL
INSNIJDEN
BELADINGSWAGEN
INSNIJDEN
RFID
VOLUME
PROCES
INSTRUMENTARIUM
BESCHERMING
INSTRUMENTARIUM
ROEST
WASMACHINE
REINIGEN
KLEM
BOTRESTEN
KLEM
SCHORT
BUIKHOLTE
SLUIS
RFID LADING
LADING
CHARGE
STERIEL
ROEST MONDMASKER
MONDMASKER
CLEANROOM
CODERING
DESINFECTIERUIMTE
DICK
DSMH
EXPIRATIEDATUM
HANDSCHOENEN

MUTS
NET
OPERATIE
OPTIEK
PERSLUCHT
PINCET
PROCES

TANG
TEAM
TEST
VOLUME
WASMACHINE

Column
Marjolein Bak-Groot Hulze

Hetzelfde bereikt
met zijn allen,
maar dan toch
effe anders!
Op de CSA heeft men allemaal hetzelfde doel: een steriel product
afleveren, die binnen alle normen en eisen vallen, die voor deze
afdeling gelden. Toch zijn er veel verschillende gebruiken op de
CSA, die wel allemaal een steriel instrument of instrumentennet
afleveren aan de gebruiker. Hoe komt dat? Waarom is het
acceptabel dat er veel verschillen zijn?
disposable artikelen, waarbij andere
ziekenhuizen juist reusable instrumenten
gebruiken. Daar is bij elke ziekenhuis vast een
serieuze afweging over gemaakt.
Enkele willekeurige voorbeelden van
verschillen, die ik in praktijk waarneem:

Los verpakt instrumentarium
voor de OKC, dubbel en/of
enkel verpakken
Dit zijn voor mij vragen, waarop blijkbaar ook
vele antwoorden mogelijk zijn. De normen en
eisen zijn tenslotte voor elke CSA hetzelfde.
Best interessant om over na te denken, toch?!
Begrijpelijk zijn natuurlijk de faciliteiten en de
keuze welke is gemaakt van o.a. leveranciers,
die producten afleveren, die wij nodig
hebben om ons doel te bereiken. Niet alle
specialismen worden gedaan in elk ziekenhuis,
dus aangeboden instrumentarium is niet
gelijk op elke CSA. De CSA zal dus verschil
hebben in diverse attributen, zeker in de
voorreiniging en desinfectiemachines. Zoals
aansluitmogelijkheden, reinigingsborstels en
apparatuur. Tevens gebruiken ziekenhuizen

Waarom mag er verschil in het verpakken
zijn? De één verpakt het enkel, omdat het
voldoende is. De ander verpakt het dubbel,
omdat het instrument zwaar is en dat het
dan steviger is als het dubbel verpakt is. Of
het wordt dubbel verpakt omdat dan de
houdbaarheidsdatum langer zou zijn. En een
ander verpakt het vanwege het creëren van
een steriel veld, als men de buitenverpakking
er af haalt en dan in de binnen-verpakking in
het steriel OK-veld gebruikt.

Steriel tot… of vervaldatum
Ze betekenen eigenlijk hetzelfde, maar
toch is het best een discussie welke er nu
gebruikt mag/moet worden. Steriel geeft

aan dat het product ook daadwerkelijk
gesteriliseerd is, maar geldt dat dan niet
voor vervaldatum? Want daarbij kan ook
een product steriel zijn, als men er een
omslagindicator bij heeft gemerkt.

3 of 6 maanden steriliteit
voor afdelingen en/of poli’s
Waarom geeft een CSA bij de poli- setjes
soms 3 maanden steriliteit af en sommige
CSA hanteren 6 maanden? Heeft het te
maken met de opslag van de sets op de
afdeling/poli’s? Moet daar ook bepaalde
condities zijn voor de luchtbeheersing? Is
de opslag wel in gesloten kasten? Heeft een
transport daar ook bijdrage aan?

Gedesinfecteerd, onsteriel of
schoon, niet steriel
Welk indicatie geef je aan een product dat
alleen gedesinfecteerd is? Zet je het op
de stickerinformatie, markeer je het met
een extra sticker of gaat het digitaal? Niet
iedereen in het ziekenhuis is bekend met
de betekenis van gedesinfecteerd, dus dat
kan verwarring geven. Wat is schoon, als
men geen vervuiling zichtbaar heeft? Dat
het niet steriel is, is wel duidelijk. Maar is
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onsteriel wel schoon dan? Toch belangrijk
dat duidelijkheid geeft aan de gebruiker.

Glaswerk steriliseren op 134
of 121 graden?
Waarom wordt glaswerk, dat als los verpakt
wordt aangezien, soms gesteriliseerd
op 121 graden en als er glaswerk op een
instrumentennet ligt, zoals bij een TUR,
wordt dit gesteriliseerd op 134 graden?

Sterrad
Niet alle ziekenhuizen hebben de
beschikbaarheid van een Sterrad, dat is
begrijpelijk, maar voor de ziekenhuizen die
wel een Sterrad 100S of 100NX hebben
is er wel degelijk verschil. De keuzes om
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Deze voorbeelden zijn voor mij stof om
over na te denken en uit te zoeken, waar
dat verschil nou in zit. Wellicht geldt dit
voor jullie ook of zijn er zelfs nog meer
verschillen waarover je je verbaast. Maak
de vraagstelling bespreekbaar met jouw
collega’s, leidinggevende en/ of DSMH.
Sowieso is het boeiend om eens te kijken in
de normen Steriliseren en Steriliteit.
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hetzelfde instrumentennet te steriliseren,
maar wel met een ander programma is
heel divers. Waarom kiest men voor een
duo-programma? Waarom gaan de starre
optieken op stoomsterilisatie of op H2O2
sterilisatie, terwijl de afdeling over beide
methodes beschikt?

Je steekt er vast een hoop van op en
dit leidt misschien tot herziening van
protocollen. Altijd fijn om als afdeling mee
te denken en om mee te bewegen.

Feedback
Wat ik ook wil zeggen, dat ik het ontzettend
leerzaam vind om feedback te krijgen
van jullie. Liever niet anoniem of onder
pseudoniem, want dan ik reageren. Mail mij
op Bakm@zgv.nl. 
Marjolein Bak-Groot Hulze
Coördinator CSA Ziekenhuis Gelderse Vallei
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Dr. Weigert is een begrip op het gebied van
reiniging en desinfectie.
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Reiniging en desinfectie van
medische producten

SVN en VDSMH
gooiden hoge
ogen met het
voorjaarscongres

CUSTOMIZATION.
INNOVATION.
EXCELLENCE.

Steelco Benelux is uw partner voor ver- en nieuwbouw
van uw sterilisatie afdeling. Waarbij uw productie wensen
centraal staan.
Het brede assortiment van apparatuur van zowel Miele
als Steelco maakt dat onze ontwerpafdeling voor elke
situatie de meest optimale oplossing kan bieden.
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